
OPĆA BOLNICA VARAŽDIN 

Upravno vijeće 

Broj: 02/1-882/2/4-2016. 

Varaždin, 17.svibnja 2016. 

 

 Na temelju članka 13. Statuta Opće bolnice Varaždin, a na prijedlog v.d. Ravnateljice, Upravno vijeće 

Opće bolnice Varaždin na svojoj 2. sjednici održanoj 17.svibnja 2016. godine donijelo je 

 

O D L U K U 

o potrebi zapošljavanja na određeno vrijeme  

u Općoj bolnici Varaždin 

 

I. 

Upravno vijeće Opće bolnice Varaždin donosi Odluku o potrebi zapošljavanja radnika u Općoj bolnici 

Varaždin, a sukladno financijskim mogućnostima Opće bolnice Varaždin, kako slijedi: 

 

Naziv radnog mjesta Broj 

izvršitelja 

Razlog potrebe 

zapošljavanja 

1.  doktor medicine specijalist iz infektologije 1                 Mirovina i dr. 

 

II. 

Ovlašćuje se v.d. Ravnateljica da dostavi ovu Odluku i obrazloženje Glavnom radničkom vijeću Opće 

bolnice Varaždin radi savjetovanja, a Ministarstvu zdravlja radi izdavanja prethodne suglasnosti. 

 

III.  

Zadužuje se v.d. Ravnateljica za provedbu ove Odluke, ovisno o dobivenoj suglasnosti Ministarstva 

zdravlja. 

       IV. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

O b r a z l o ž e nj e 

 

U Općoj bolnici Varaždin, Odjelu za infektologiju Službe za interne bolesti  zaposleno je 5 doktora medicine 

specijalista iz infektologije te 3 doktora medicine na specijalizaciji od kojih 2 doktora medicine na specijalizaciji 

iz infektologije i 1 doktor medicine iz pedijatrijske infektologije. Dana 11. svibnja 2016. godine za v.d. 

Ravnateljicu imenovana je Sanja Zember,dr.med., specijalist iz infektologije koja zbog navedenog imenovanja 

neće moći obavljati poslove specijaliste infektologije na Odjelu za infektologiju Službe za interne bolesti. Dana 

4.srpnja 2016. godine jedan doktor medicine specijalist iz infektologije odlazi u mirovinu, na rodiljnom dopustu 

su 2 doktorice medicine specijalistice iz infektologije i jedna doktorica medicine specijalizantica, tako da na 

Odjelu za infektologiju ostaje 1 doktor medicine specijalist iz infektologije budući da je od dvoje specijalizanata 

jedna specijalizantica iz infektologije na obavljanju dijela plana i programa iz infektologije u Zagrebu, a 



specijalizant iz pedijatrijske infektologije odlazi u Zagreb na obavljanje dijela plana i programa iz pedijatrijske 

infektologije. 

Zbog naprijed navedenih razloga u Općoj bolnici Varaždin postoji neophodna potreba zapošljavanja 1 doktora 

medicine specijaliste iz infektologije na određeno vrijeme i to do povratka Nikoline Bušić, dr.med. specijaliste 

iz infektologije s rodiljnog dopusta, budući da sa postojećim brojem specijalista nije moguće organizirati 

nesmetano i redovito obavljanje djelatnosti  i pružanje zdravstvene zaštite na Odjelu za infektologiju Službe 

za interne bolesti  Opće bolnice Varaždin. 

 

Obzirom na navedeno odlučeno je kao u izreci ove Odluke. 

 

 

 

       Predsjednik Upravnog vijeća: 

       Zoran Šantek,dipl.ing. 

 


